
 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 
๑. ชื่อทีม         คึจัง - KUEJUNG                จังหวัด                       เชียงใหม่                                   
โครงการ นวัตกรรม Board Game ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง 
จังหวัด เชียงใหม่ 
 
๒. สถานที่ดำเนินการ ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่  
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

(๑) นาย สุธินันท์ แพงศรี        . 
(๒) นางสาว ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว      
(๓) นางสาว ญณมน ศิริวรรณ         

 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 

(๑) พัฒนาบอร์ดเกมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตให้กับเด็กและเยาวชน  
(๒) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อ่ืน

      ผ่านการใช้นวัตกรรมบอร์ดเกม      
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 

(1) แกนนำเยาวชนตำบลสันทราย สามารถพัฒนาบอร์ดเกม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม   
  ส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับเด็กและเยาวชน 

 (2) ต้นแบบบอร์ดเกม 1 เกม ที ่มีการทดลองใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมเกี ่ยวการกับการส่งเสริม
สุขภาพจิต 
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
    ถึง วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

พัฒนา
ไอเดียและ 
ศักยภาพ
แกนนำ 

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน 
    ดำเนินงานร่วมกับ 
      - เด็กและเยาวชนตำบลสันทราย  
      - ที่ปรึกษาโครงการ (ผู ้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพื ่อการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่) 
    การดำเนินงาน 
    สมาชิกทีม คึจัง ประชุมพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหมาย คือ เด็ก
และเยาวชน ต. สันสายเพื่อเก็บข้อมูล โดยการทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสำรวจความต้องการ ภายใต้ประเด็นเรื ่องการดูแล
สุขภาพจิตเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า การประชุมมีเป้าหมาย คือ นำสิ่งที่ได้
จากความเห็นของตัวแทนกลุ ่มเป้าหมาย สรุปออกมาเป็นกรอบหรือ
ขอบเขตองค์ความรู้  ที ่จะนำไปพัฒนาเป็นบอร์ดเกม ที ่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
     ข้อสรุปจากการประชุม คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในตำบลสันทราย
มีความรู ้ เก ี ่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต ในระดับน้อยมาก ในด้านของ
ความสำคัญของการดูแลจิตใจ กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นด้วยที่จะส่งเสริม
ในด้านนี้ เนื่องจากเห็นตัวเอง เพื่อนและคนรอบข้างมีความเครียดและมี
เป็นภาวะซึมเศร้ากันเยอะ รวมถึงส่วนใหญ่สะดวกใจที่จะพูด ขอคำปรึกษา
จากเพื่อนก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น concept เกมที่จะพัฒนาในครั้งนี้ จึง
มุ่งสร้างทักษะ องค์ความรู้ในการทำความเข้าใจตนเอง และการเปิดพ้ืนที่ให้
กล ุ ่มเป ้าหมายได ้พ ูดค ุยระบายปัญหากับเพื ่อน ๆ เพื ่อลดการเกิด
ความเครียดสะสม    
     สถานที่  
      ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ต. สันทราย อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ 

1 – 14 
พ.ย. 2564 

2. พัฒนาไอเดีย Board Game บอร์ดเกมส่งเสริมสุขภาพจิต 
      ดำเนินงานร่วมกับ 
      - พยาบาลชำนาญการด้านจิตวิทยา จาก โรงพยาบาลฝาง 
      - นักจิตวิทยาเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก สพป.ชม. เขต 3 
      - ที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา    
        จังหวัดเชียงใหม่)      
      - วิทยากรบอร์ดเกม จากมูลนิธิ Why I Why 
      การดำเนินงาน 

8 พ.ย. 
2564 

 –  
16 ม.ค. 
2565 



      สมาชิกทีม ทบทวนความรู้เดิมในเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าในพื้นที่ โดย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง รวมถึงประสานผู้เกี่ยวข้องที่มี
องค์ความรู้เฉพาะทาง เรื่อง สุขภาพจิต การออกแบบและผลิตบอร์ดเกม 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการนำไอเดีย มาพัฒนาให้กลาย Board Game 
ที่สามารถใช้ได้จริง 
     สมาชิกเสริมองค์ความรู้ เรื่อง การสุขภาพจิต โดย นักจิตวิทยาในพ้ืนที่ 
อ. ฝาง จ. เช ียงใหม่ ได้แก่ พยาบาลชำนาญการด้านจิตว ิทยา และ
นักจิตวิทยาเขตพ้ืนที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3  
          ข้อสรุป เติมความรู้และแลกเปลี่ยนพูดคุย ทำให้ได้องค์ความรู้ที่จะ
นำมาประยุกต์ใส่ในบอร์ดเกม ได้แก่ เรื่องงการสร้างทักษะในการทำความ
เข้าใจต้นเองเกี่ยวกับความเครียด ผ่านแบบการประเมินความเครียด ST-5 
และ การประเมินซึมเศร้า 2 ข้อ   
      พัฒนาไอเดียร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่) โดยเริ่มจากการนำเอาความรู้ที่ได้จากการ
พูดคุยกับนักจิตวิทยามาประยุกต์ผ่านการ ลองเอาความรู้ไปใส่กับวิธีการ
เล่นของบอร์ดเกมที่เคยเล่นและมีอยู่แล้ว หลังจากนั้นก็พัฒนาเพิ่มโดยเริ่ม
จากการกำหนดกติกา วิธีเล่น การนับคะแนน จนถึงวิธีการจบเกม     
      พัฒนาไอเดียให้ออกมาเป็นโมเดล โดยทางทีมได้เชิญวิทยากรเฉพาะ
ด้านจากภายนอกมาอบรมณ์ให้ (มูลนิธิ Why I Why) ซ่ึงวิทยากรได้ชวนต่อ
ยอดไอเดีย ผ่านการทดลองประดิษฐ์ตัวบอร์ดและอุปกรณ์ที่ใช้เล่นจริง
ทั้งหมด จากวัสดุง่าย ๆ จนออกมาเป็นโมเดลต้นแบบบอร์ดเกมที่สามารถ
เอาไปลองเล่นได้  
       ทำ action plan สำหรับทดสอบโมเดลบอร์ดเกม เพ่ือปรับ วิธีการ
เล่น กติกา และองค์ประกอบเกมให้ตอบการนำไปใช้จริง   
     สถานที่  
       - โรงพยาบาลฝาง จ. เชียงใหม่ 
       - ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ต. สันทราย อ.ฝาง   
         จ.เชียงใหม่ 
 

พัฒนา
ต้นแบบ 
Board 
Game 

1. พัฒนากลไกเกม        
     ดำเนินงานร่วมกับ 
       - แกนนำเยาวชนกลุ่มสันทรายหน้ำหนึ่ง 
       - ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ และคุณครูในชุมชน 
       - ที่ปรึกษาบอร์ดเกม จากมูลนิธิ Why I Why 
     การดำเนินงาน 
      ทดสอบโมเดลบอร์ดเกม โดยนำเกมที่ประดิษฐ์ขึ้นไปทดลองเล่นกับผู้
เล่นตามอายุที่กำหนด ได้แก่ แกนนำเยาวชนกลุ่มสันทรายหน้ำหนึ่ง เพ่ือ
ปรับกติกาและวิธีการเล่นให้ตรงตามโจทย์ความรู้ที่อยากให้เกิดขึ้นหลังเล่น

17 - 30  
ม.ค. 

2565 



จบให้ได้มากที่สุด โดยมีโจทย์ในการทดสอบ 3 ข้อ คือ 1. ความสนุก 2. สิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ระหว่างเกม 3. ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิต 
      หลังจากทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้มีการนำบอร์ดเกมไปทดสอบเล่น
กับ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ และคุณครูที่อยู่ในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
สำหรับปรับเกมในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย 
      สถานที ่
       - ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ต. สันทราย อ.ฝาง   
         จ.เชียงใหม่ 
       - ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลสันทราย 
 
2. พัฒนากราฟิกและดีไซน์เกม  
     การดำเนินงาน 
      สมาชิกช่วยกันเสนอไอเดีย และจัดทำกราฟิกของบอร์ดเกม ประกอบ
ไปด้วย กระดาน ตัวเดิน เครื่องมือสาเหตุ เครื่องมือความต้องการ การ์ด  
      สถานที ่
       - ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ต. สันทราย อ.ฝาง   
         จ.เชียงใหม่ 
 

1 – 20 
ก.พ. 

2565 

3. ผลิตต้นแบบ Board Game 

18 ก.พ. 
- 

6 มี.ค. 
2565 

ส่งเสริม
สุขภาพจิต 
ผ่านการ

เล่น 

Board 
Game 

1. วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม  
     ดำเนินงานร่วมกับ  
      คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย 
     การดำเนินงาน 
       1. สมาชิก พร้อม แกนนำเยาวชนกลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง ที่ปรึกษาและ
ตัวแทนผู้ใหญ่ในชุนชนหรือคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย    
ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม  
       3. ประสานงานผู้เข้าร่วม ผ่านความร่วมมือของโรงเรียน คณะทำงาน
ส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน แกนนำเยาวชนลุ่มสันทรายน้ำ
หนึ่ง สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย  
 

14 – 28 
ก.พ. 

2565 



2. จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต เรื ่อง การตระหนักรู ้และ
เข้าใจในตัวเอง ผ่านการเล่น Board Game     
      ดำเนินงานร่วมกับ 
      แกนนำเยาวชนกลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง 
      การดำเนินงาน 
      กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม 
กับเด็กและเยาวชนในตำบลสันทราย จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นตัวแทนที่มา
เข้าร่วมการทดลองกิจกรรมและเกมที่ทีมคึจังได้ออกแบบเอง  
       กิจกรรมที่เกิดขึ้น เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยเน้น
กิจกรรมที่ถูกออกแบบให้กลายเป็นเกมสนุก ๆ แต่ผสมไปด้วยความรู้ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. เกม อารมณ์ฉัน อารมณ์เธอ เป้าหมายเพื ่อทบทวนความคิด
อัตโนมัติ เกี่ยวกับคำในหมวดอารมณ์ของผู้เข้าร่วม   

2. อารมณ์ตัวป่วน เป้าหมายเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมรู้จัก 5 อารมณ์ 5 ตัว
ป่วน ที่นำไปสู่ความเครียด และการจัดการเบื้องต้น 

3. บอร์ดเกม Search โลกภายใน เล่นเกมเพื่อสำรวจ ถึงต้นตอ
ความเครียดในช่วงนี้ รวมถึงสาเหตุ และความต้องการตัวเอง 

4. สะท้อนคิดจากบอร์ดเกม เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมถอดสิ่งที่ได้
เรียนรู้ระหว่างเล่นและหลังเล่นออกมาแลกเปลี่ยนพูดคุย รวมถึง
ให้แนวทางในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อในชีวิต      

       สถานที ่
       - วัดศรีบุญเรือง 

13 
มี.ค. 

2565 

สรุปผล
การ

ดำเนินงาน 

   ทีมคึจังพร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการประชุมและสรุปโครงการร่วมกัน ณ 
ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
    วิธีการดำเนินงาน 
     1. ประชุมสรุปผลกิจกรรมและโครงการ โดยการถอดบทเรียน พูดคุย
แลกเปลี่ยน สะท้อนความคิด ผ่านกระบวนการ After Action Review ใน
3 ประเด็น คือ 1. ความสำเร็จในภาพรวม และของตนเอง 2. สิ ่งที ่จะ
เพิ่มเติมในการดำเนินครั้งต่อไป และ3. สิ่งที่ควรต่อยอดสำหรับขยายผล
การทำงานในพ้ืนที่ต่อไป 
     2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ   

14-18 
มี.ค. 

2565 

 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ........................๓๐,๐๐๐............................. บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน ...........บาท 
    คงเหลือ จำนวน........๓๐,๐๐๐................บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ  
............................................................  
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 



ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนและค่าแรง 

   - ที่ปรึกษาโครงการ 1,000 บาท 
   - วิทยากรและที่ปรึกษา Board Game 2,000 บาท  
   - สมาชิกผู้ดำเนินโครงการ 9,000 บาท  

12,000 บาท 

2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   - ค่าเดินทางในการทำกิจกรรม 3,000บาท 
   - ค่าบำรุงสถานที่ 1,000 บาท 
   - ค่าผลิต Board Game 2,000 บาท 
   - ค่าจัดทำกราฟฟิค 1,000 บาท 
   - ค่าประสานงานและค่าดำเนินการอ่ืนๆ 500 บาท  
   - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,000 บาท 

16,500 

3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 1,000 บาท 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา Board Game 500 บาท 

1,500 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
    - แกนนำเยาวชนกลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง 
    - คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย 
    - ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
    - พยาบาลชำนาญการด้านจิตวิทยา จาก โรงพยาบาลฝาง 
    - นักจิตวิทยาเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก สพป.ชม. เขต 3 
    - มูลนิธ ิWhy I Why 
    - สถานศึกษา 5 แห่ง และโรงเรียนเณร 1 แห่ง ในตำบลสันทราย 
 
๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

การดูแลจิตใจและสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในสังคมรู้จัก แต่ในทางปฏิบัติมีการส่งเสริม
หรือการให้ความรู้ในการดูแลน้อย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมซับซ้อนขึ้น ปัญหาหรือสิ่งที่นำไปสู่ความเครียด
มีมากข้ึน ในขณะทีก่ารสร้างเกาะป้องกันและการรับมือกลับไม่ได้มีมากข้ึนตามไปด้วย   
  ดังนั้นในกิจกรรมของโครงการ จึงเป็นการสร้างเครืองมือที่เป็นนวัฒกรรมสำหรับชวนผู้เข้าร่วม
ลองสำรวจตัวเอง เพ่ือสังเกตว่าตอนนี้ตนเองมีความเครียดที่สูงเกิดกว่าปกติ มีปัญหาที่เกินกำลังจะแก้ไขได้ด้วย
ตัวเอง หรือมีภาวะในจิตใจที่ใกล้จะไม่ไหวแล้วหรือป่าว แน่นอนว่าความเครียดไม่ได้มีแค่ข้อเสียและหากมีใน
ระดับท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นผู้เข้าร่วมจึงจะได้ทบทวนอารมณ์พ้ืนฐาน ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ 
ที่ชวนดูว่าอารมณ์ตัวป่วย ที่จะนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมด้านลบหากมีมากไปและไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์อย่าง
เหมาะสมว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงชวนดูว่าที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมรู้หรือไม่ว่าอารมณ์เหล่านี้มาตอนไหน และถ้ามีบ่อย
ควรจะรับมืออย่างไร เมื่อไหร่ที่เรียกว่ามีมากจนไม่ปลอดภัยต่อตัวเอง  



สุดท้ายเมื่อผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจนครบ เขาก็จะได้ดูหลักการสังเกต ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำไป
ทบทวนตัวเองได้เสมอเมื่อนึกถึง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทบทวนตัวเอง เพื่อสังเกตและตระรู้ว่าตอนนี้เราเครียด
หรือมีปัญหามาเกินไปรึป่าว ซึ่งจะไปสู่การรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่เขาควรขอคำแนะนำหรือหาวิธีดูแลจิตใจที่มากกว่า
การใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ รวมถึงเยาวชนก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องราวในชีวิต ฝึกรับฟัง และลองให้
คำแนะนำเบื้องกับเพ่ือน ๆ ซึ่งเป็นการสร้างด้วยมุมมองใหม่ ๆ และความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ 
และตัวเองร่วมกัน 
      

๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
         ปัญหาสุขภาพจิต มีต้นตอสาเหตุที่ซับซ้อน และส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ใช่แค่กระทบต่อตัวเอง แต่ยัง
สามารถกระทบกับคนรอบข้างและสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายครั้งปัญหาอาจมีสามาเหตุทั้งจากตัวเอง คนรอบ
ข้าง และสภาพแวดล้อม ไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องส่วนเสมอไป และการมีสังคมท่ีคอยซัพพอร์ตจิตใจที่เหมาะสมกับการ
เติบโตให้เด็กเยาวชนอย่างเข้าใจก็ดีกว่าการปล่อยให้พวกเขาไร้ทางออกในชีวิต ดังนั้นการสร้างสุขภาพจิตที่ดีจึง
ต้องสร้างจากหลายองค์ประกอบ การมีความเข้าใจและการความสำคัญของการดูแลจิตใจจึงมีความจำเป็น ซึ่ง
กิจกรรมนี้ทีมคึจังก็ได้มีการแนะนำกิจกรรมให้กับผู้ใหญ่และคนในชุมชนเบื้องต้นก่อนการทำกิจกรรม และ
สื่อสารการขับเคลื่อนโครงการเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้การดูแลร่างกายหรือการ
ดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ เช่นกัน  
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 

(1) บอร์ดเกม Search โลกภายใน  
Search โลกภายใน เป็นบอร์ดเกมที่ถูกออกแบบเพื่อให้ผู ้เล่นได้ทั้งความสนุกและความรู้ ทั ้งยังเอา

จุดเด่นของบอร์ดเกมในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นมาเป็นส่วนเสริมให้ผู้เล่นได้พูดคุย แสดงความ
คิดเห็นและระบายเรื่องภายในใจ ซึ่งทั่วไปมักไม่มีการพูดคุยกันหรือหากมีการถามผู้พูดก็อาจจะไม่สะดวกใจ
หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหน จากการทดลองนำไปเล่นกับหลาย ๆ วัยพบว่าทุกวัยสามารถเล่นได้ ดังนั้น
บอร์ดเกม Search โลกภายใน จึงสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพูดคุยที่ช่วยให้บรรยากาศผ่อน
คลายและสามารถให้ความรู้เสริมให้แง่คิดเชิงบวกหรือเชิงคำปรึกษาได้ทั้งระหว่างเล่นและหลังเล่น  

นอกจากนี้ บอร์ดเกม Search โลกภายใน ยังสามารถนำไปสู้การจำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นสามารถฝึก
หรือพัฒนาทักษาการฟัง จับประเด็น และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ซึ่งเหมาะกับนำไปอบรมกับแกนนำเยาวชน
เพื่อให้สามารถชวนเพื่อน ชวนคนรอบตัวสังเกตและประเมินความเครียดได้ก่อน และทำได้บ่อย ๆ โดยไม่
จำเป็นต้องรอให้มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วค่อยไปพบแพทย์   

(2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผ่านบอร์ดเกม  
บอร์ดเกม Search โลกภายใน หลังจากออกแบบและผลิตเสร็จ ทีมคึจังได้ลองเอาไปใช้ร่วมกับการจัด

กระบวนการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตและการทำความเข้าใจตัวเองของเด็กเยาวชนในตำบล ซึ่ง
บรรยากาศตลอดกิจกรรมผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ หลังจากจบกิจกรรมผู้เข้าก็ได้รู้จัก
การดูแลสุขภาพจิต ผ่านการทำความเข้าใจตัวเอง โดยรู้จักอารมณ์ที่นำไปสู้ความเครียดและ ได้เล่นเกมเพื่อฝึก
ประเมินความเครียดของเบื้อต้น ซึ่งไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่ให้ทำความเข้าใจผ่านการเล่นเกมไปด้วย พบว่าสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเยาวชนมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นมากกว่าการนั่งฟังเฉย ๆ  
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

สถานการณโ์ควิดแพร่ระบาดหนักในพื้นที่ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ
รวมตัวกันได้เยอะ จากครั้งแรกที่วางว่าจะจัดกิจกรรม 30 คนก็ไม่สามารถทำได้ จึงต้องมีการลดจำนวน



ผู้เข้าร่วมและปรับรูปแบบกิจกรรมในหลายส่วน และด้วยกิจกรรมในโครงการจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการแบบ
อบรมแบบเจอหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจึงมีการระมัดระวังอย่างเต็มที่ รวมถึงพูดคุยประเมินสถานการณ์ร่วมกับ
ผู้ปกครอง คุณครู หน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อขอทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่น้อยลง แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะจัด
กิจกรรมใหญ่ก็ได้มีการนำบอร์ดเกมไปทดลองแบบไม่เป็นทางการก่อนจำนวนหลายครั้งตามบ้านเยาวชน           
ตามศาลาเอนกประสงค์ โดยลดกระบวนการบางขั้นตอนลง  

 
๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 - เพิ่มความเข้มค้น โดยพัฒนากิจกรรมส่งเสริมผ่านบอร์ดเกม ที่มีความเฉพาะและลึกขึ้นในเรื่ององค์
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต เช่น ทักษะการให้คำปรึกษาและประเมินผู้อ่ืนได้ในเบื้องต้น หรือ ทักษะการ
ให้คำแนะนำเชิงบวก เป็นต้น 

- นำต้นแบบและกิจกรรมที่ได้ ไปจัดเชิงรุกในพ้ืนที่แบบสันจรหรือสื่อสารสาธารณะเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ ทัศนคติท่ีเหมาะสม และการเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงวัยอ่ืน ๆ 
ด้วยเช่นกัน 
 - จัดกิจกรรมขยายผลโดยอบรมแกนนำทั้งในโรงเรียน สภาเด็ก หรือคุณครู เพ่ือให้สามารถนำบอร์ดเกม
ไปเล่นและไปจัดกิจกรรมกับเด็กเยาวชนคนอ่ืน ๆ ให้มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตมากขึ้น 
 - จัดกิจกรรมอบรมณ์หน่วยงาน บุคลากรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพื่อกระจายบอร์ดเกม ให้ทั่วถึงผ่าน
หน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล รพสต. ชุมชน  
 
๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่

เกิน ๕ นาที (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ลงชื่อ) .................................................... หวัหน้าทีม 
                                                ( นาย สุธินันท์ แพงศรี ) 
                                        วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                            ( นางสาว ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว ) 
                                        วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                            ( นางสาว ญณมน ศิริวรรณ ) 
                                        วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับรอง  
                                            ( นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา ) 
                      ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
                                           วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
หมายเหต ุ กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 


